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AXONE S & NAVIGATOR NANO S - BIKE
AXONE S er en universel diagnosetester, som kan anvendes til motorcykler,
jetski, snescootere og ATV’ere (person- og varebiler er tilvalg). Interfacemodulet NAVIGATOR NANO S forbindes til køretøjet, hvorefter du
kan aflæse alle diagnosedata på det håndholdte display, AXONE S.
Softwaren giver adgang til alle vigtige diagnosefunktioner såsom
servicenulstilling, udlæsning og sletning af fejlkoder, parametre
(live data), statusfunktioner, ECU-information, kodning samt justering, og desuden er det muligt
at justere indsprøjtningen på visse Suzuki- og
Kawasaki-modeller.

NAVIGATOR TXBs - BIKE
NAVIGATOR TXBs
NAVIGATOR TXBs er en universel diagnosetester, som kan anvendes til motorcykler,
jetski, snescootere og ATV’ere (både – inboard og outboard – samt industrimotorer er
tilvalg). Softwaren installeres på værkstedets egen Windows-PC, og NAVIGATOR TXBs
forbindes til køretøjet, hvorefter de to enheder kommunikerer trådløst via Bluetooth,
således at du kan aflæse alle diagnosedata på PC’en.
IDC4-softwaren giver adgang til de samme vigtige
funktioner som IDC4 Pocket, herunder Google Search,
og desuden indeholder den en lang række ledningsdiagrammer og tekniske bulletiner, hvilket er en sjældenhed for eftermarkedet for dette segment.

AXONE S leveres med IDC4 Pocket-programmet, der styrer alle databasefunktioner, og som desuden er forsynet
en specialudviklet Google
Search-søgefunktion,
der giver dig adgang til
løsningsforslag til din
fejlsøgning.

4-GASANALYSE: GASBOX AUTOPOWER
GASBOX Autopower er et særdeles nyttigt værktøj, der på grund af den trådløse
opkobling til værkstedets PC og de indbyggede batterier (valgfri) er meget fleksibelt
at bruge. Denne gastester gør det let at aflæse emissionsdata på værkstedet PC, og
desuden er den meget velegnet til testning på rullefelter, da den uden problemer klarer den høje
varmeudvikling.

AXONE S er en innovativ og brugervenlig
løsning
med
touch-skærm
og bare tre
navigationsknapper. De to enheder kommunikerer
trådløst, så du undgår
besværet med kabler.

GASMOBILE
Håndholdt pisplay
løsning med printer

IDC4 BIKE - Køretøjsliste
MOTORCYKLER:
ADIVA
BOOM TRIKES
DUCATI
HONDA
KEEWAY
MONDIAL
QUADRO
TRIUMPH

AEON
BUELL
GASGAS
HUSABERG
KTM
MOTO GUZZI
ROYAL ENFIELD
VESPA

APRILIA
CAGIVA
GG TECHNIK
HUSQVARNA
KYMCO
MOTO MORINI
SHERCO
VICTORY

BENELLI
DAELIM MOTOR
GILERA
HYOSUNG
LAVERDA
MV AGUSTA
SUZUKI
VOXAN

KAWASAKI

SEA-DOO (BRP)

YAMAHA

LYNX (BRP)

SKI-DOO (BRP)

YAMAHA

COLEMAN
KAWASAKI
ROSENBAUER

GASGAS
KVN MOTORS
ROTAX (BRP)

BIMOTA
BMW
DAFRA
DERBI
HARLEY-DAVIDSON HONDA MONTESA
KASINSKI
KAWASAKI
ALAGUTI
BMK
PEUGEOT
PIAGGIO
SYM
TGB
YAMAHA		

JET SKI:
HONDA MARINE

SNESCOOTER:
ARCTIC CAT

ATV:
ARCTIC CAT
CAN-AM (BRP)
HISUN
HONDA
POLARIS RANGER POLARIS

GG TECHNIK
PIAGGIO
SUZUKI

GRECAV
POLARIS DEFENCE
YAMAHA

TEXA er en seriøs samarbejdspartner, som leverer yderst konkurrencedygtigt værktøj, der er produceret til at
holde.
Virksomheden har gennem mange år været globalt markedsførende inden for diagnoseudstyr til powersport-segmentet, hvilket tydeligt fremgår af det stadigt stigende antal mærker og modeller i softwaren.
TEXA yder to års garanti på al diagnosehardware, og et abonnement giver dig adgang til de seneste opdateringer
og forbedringer fra virksomhedens udviklingsteam.

ADVARSEL
Varemærker og logoer fra bilproducenter i dette dokument er udelukkende blevet anvendt til informationsmæssige formål og bruges til at vise TEXAs
produkters kompatibilitet med køretøjsmodeller, der kan identificeres på varemærker og logoer. Da TEXAs produkter og software udvikles og opdateres løbende, så kan det ske, at det ikke er muligt at udføre diagnose på alle modeller og elektriske systemer fra alle de nævnte bilproducenter, når dette
dokument læses. Referencer til mærker, modeller og elektroniske systemer i dette dokument skal derfor udelukkende betragtes som vejledende. TEXA
anbefaler, at man altid tjekker listen over ”Systemer der kan udføres diagnose på” for produktet og/eller softwaren hos en autoriseret TEXA forhandler
inden køb. Billeder og skitser over køretøjer i dette dokument er udelukkende brugt for at gøre det lettere at identificere køretøjskategori (car, truck,
motorbike, osv.), hvor TEXA produktet og/eller softwaren skal bruges. Data, beskrivelser og illustrationer kan variere i forhold til de som er beskrevet
i dette dokument. TEXA S.p.A. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produkterne uden forudgående varsel.
BLUETOOTH mærket er Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.s ejendom og anvendes af TEXA S.p. A under licens.
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